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BITTERVOORN (Rhodeus amarus) 
 
Leefomgeving 
 
De bittervoorn komt voor in langzaam 
stromende en stilstaande wateren. Dit kunnen 
zowel poldersloten en kleine vijvers, als grotere 
rivieren en meren zijn. Hierin worden zij vooral 
in de plantenrijke oeverzone aangetroffen, of in 
de zachte stroom voor rivierduikers. De bodem 
bestaat meestal uit zand, grind of een dunne 
laag modder. De samenstelling van de bodem is 
niet van groot belang, zolang deze voor 
zoetwatermosselen geschikt is om op en in te 
kunnen leven. 
 
Daar de bittervoorn voor de voortplanting 
afhankelijk is van zoetwatermosselen, is de 
aanwezigheid van deze schelpdieren in het 
leefgebied van de bittervoorn dan ook een 
vereiste. 
 
Voortplanting 
 
De paaitijd van de bittervoorn begint in april en 
duurt tot eind juni. In deze periode gaat het 
mannetje op zoek naar een geschikte 
zoetwatermossel en vestigt hier zijn territorium 
omheen. Dit is geen vaste plek, want als de 
mossel zich verplaatst, schuift het territorium 
mee. Het mannetje verdedigt dit agressief tegen 
binnendringers. 
 
Voor de voortplanting is het noodzakelijk dat er 
zoetwatermosselen in het water aanwezig zijn. 
Verschillende grote zoetwatermosselsoorten 
worden geaccepteerd (Unio en Anodonta sp.). 
 
Wanneer een paairijp vrouwtje het territorium 
binnendringt en zich niet door het agressieve 
mannetje laat verjagen, vertoont hij een 
gedragsverandering. Hij stopt met dreigen en 
tracht het vrouwtje naar de mossel te leiden. 

Als een vrouwtje het mannetje gevolgd is en hij 
haar bij de mossel gebracht heeft, duwt het 
vrouwtje haar legbuis in de uitstroomopening 
van de mossel en zet er haar eitjes in af. Dit 
gebeurt binnen een fractie van een seconde. 
Het mannetje bevrucht hierna de eitjes. Het 
aantal eitjes in de paaitijd varieert van 3-15 per 
zoetwatermossel. 
 
De 2 tot 3 mm grote eieren komen na 5 tot 7 
dagen uit. De larven verlaten de mossel niet 
direct nadat ze zijn uitgekomen, maar blijven 
nog 2 tot 3 weken in de mossel om hun 
dooierzak te verteren. Ze klemmen zich met 
behulp van een doornachtige zwelling van de 
dooierzak in de kieuw van de mossel vast, om 
te voorkomen dat ze uit de mossel gespoeld 
worden.  
Wanneer ze vrij kunnen zwemmen verlaten de 
larven de mossel. Ze hebben dan een lengte 
van ongeveer 11 mm.  
 
Voedsel 
 
Bittervoorns leven van voornamelijk plantaardig 
voedsel. Zij hebben, evenals andere herbivore 
(plantenetende) vissen, een zeer lange darm. 
Algen vormen het hoofdbestanddeel van het 
voedsel. Zij schrapen deze van stenen en 
andere met algen begroeide voorwerpen. Ook 
plantaardig afval en dierlijk voedsel, zoals kleine 
kreeftachtigen, insectenlarven en wormen 
worden gegeten. 
 
Groei en leeftijd 
 
Over de groei van de bittervoorn is weinig 
bekend. De maximale lengte bedraagt 10 cm. 
In het 2de of 3de levensjaar wordt de 
bittervoorn geslachtsrijp. De maximum leeftijd 
is 5 jaar. 


